
NOG HEDEN VERKONDIG 
IK: DUBBEL ZAL IK U 
 VERGELDING DOEN. WANT 
IK SPAN MIJ JUDA, OP DE 
BOOG LEG IK EPHRAÏM, EN 
WEK UW KINDEREN, O SION, 
OP TEGEN UW KINDEREN, 
O GRIEKENLAND, EN MAAK 
U ALS HET ZWAARD VAN 
EEN HELD.”

- ZACHARIA 9: 12,13



Geliefden,

Toen	 het	 tweeduizend	 jaar	 geleden	 allemaal	 voorbij	
was	 voor	 Israël,	 en	 Jeruzalem	 was	 vernietigd	 door	 de	
Romeinen	en	 er	 niet	 één	 steen	bleef	 bovenop	een	andere	 –	
kwam	het	 behouden	 overschot	 van	 het	 Joodse	 volk,	 de	 apostelen	 en	 eerste	 gelovigen	 naar	 ons,	 de	
heidenen,	 met	 het	 wonderbaarlijke	 nieuws	 dat	 God	 ons	 betrokken	 had	 bij	 Israëls	 burgerrecht	 en	 de	
verbonden	der	beloften,	geënt	in	Israëls	olijfboom	door	ons	geloof	in	de	Heer.

Nu	is	het	uur	voor	vernietiging	en	oordeel	gekomen	voor	de	natiën.	Op	dezelfde	wijze	worden	wij,	het	
behouden	overschot	uit	de	natiën,	door	de	HEER	getrokken	om	naar	Juda	te	komen,	modern	Israël,	om	
hen	te	vertellen	dat	hun	grootste	en	meest	wonderbare	uur	is	gekomen!

Het	is	in	deze	tijd	zoals	Zacharia	profeteerde	dat	er	‘tien	uit	elke	natie’	naar	Juda	zullen	komen,	om	haar	
te	ondersteunen	met	onze	aanwezigheid,	liefde	en	gebeden,	zelfs	wanneer	de	natiën	waar	wij	vandaan	
komen	zichzelf	tegen	Jeruzalem	en	Israël	hebben	opgesteld.

Wij,	gelovigen	uit	de	natiën,	zullen	naar	Israël	komen	om	één	te	zijn	met	hen	en	om	Gods	kanaal	van	
liefde	en	troost	te	zijn	zoals	Zacharia	profeteerde	in	Zacharia 8:22-23:	

“Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Here der heerscharen te Jeruzalem te 
zoeken en de gunst des Heren af te smeken.
Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal 
vastgrijpen, ja vastgrijpen de mantel van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want 
wij hebben gehoord, dat God met u is.”

Kom en voeg u bij ons als de Indianenvolken uit de Verenigde Staten en andere volken komen om 
de mantel vast te grijpen van Gods volk, Israël!

	 Oprecht	de	uwe,	

 Jan Willem van der Hoeven
	 Directeur	ICZC

Brief van de directeur Loofhutten-
feest	2014	in	
Jerusalem



SPOEDIG	ZAL	DIE	DAG	KOMEN	wanneer	alle	natiën	zullen	optrekken	naar	Israël	gedurende	Sukkot,	het	Loofhuttenfeest,	
zoals	Zacharia	voorzegt	“om de Koning te aanbidden en het feest te vieren”.

Echter,	dit	steekt	af	tegen	de	achtergrond	van	een	afschrikwekkende	les	die	geleerd	wordt	door	die	natiën	–	de	miljoenen	
en	miljoenen	doden	die	zullen	vallen,	ook	doordat	ze	erin	faalden	Gods	heilige	en	vastberaden	plan	met	Zijn	volk	Israël	
te	steunen.		

Zacharia 14:16	zegt	daarom:

“Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar 
heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, om het Loofhuttenfeest te vieren.”

De	bijbel	 noemt	deze	dag	een	dag	van	wraak,	 Jesaja	34:8:	 “Want	de	Heer	houdt	 een	dag	van	wraak,	 een	 jaar	 van	
vergelding	in	Sions	rechtsgeding,”	en	waarschuwt	dat	de	Heer	te	dien	dage	zal	zoeken	te	verdelgen	alle	volken	die	tegen	
Jeruzalem	oprukken,	of	falen	om	Israël	te	steunen,	zoals	Jesaja	profeteerde:

“Want het volk en het koninkrijk, die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker 
verwoest worden.” (Jesaja 60:12)

Zo	groot	is	de	toorn	van	God	tegen	de	natiën	die	Israël	niet	steunen,	dat	zelfs	zij	die	daaruit	Zijn	oordelen	overleven	of	
er	aan	ontsnappen	en	vervolgens niet komen	om	Hem	te	aanbidden	en	het	Loofhuttenfeest	te	vieren,	geen	regen	zullen	
ontvangen	en	plagen	zullen	ondergaan.

Tegen	de	huidige	achtergrond	van	deze	ernstige	situatie,	willen	wij	als	gelovigen	die	onze	almachtige	God	vrezen	nu	al	
gewillig	komen	om	aan	de	juiste	kant	volk	te	staan	van	de	Heer	en	Zijn	hart	voor	Zijn	volk.	Niet	onder	druk	van	de	oordelen	
waaronder	de	natiën	later	komen	te	staan,	maar	uit	toewijding	en	liefde	voor	God	en	Zijn	ondoorgrondelijke	plan	voor	Zijn	
geliefde	volk	Israël	zoals	Paulus	beschrijft	in	zijn	brief	aan	de	Romeinen:	“Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld 
en hun tekort rijkdom voor de heidenen, HOEVEEL TE MEER HUN VOLHEID!” Romeinen 11:12

Daarom zullen zij die nu dit grote en alles omvattende liefdesplan van God voor Zijn volk omhelzen en steunen 
ook de zegen ontvangen die God op hen zal uitgieten zoals Hij duidelijk heeft beloofd – voorspoed en zegen voor 
hen die het volk van Israël in hun hart en ziel zullen sluiten zoals de Heer dit Zelf doet wanneer Hij zegt:

De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren 

en met gejubel in Sion komen; 

eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen, 

blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, 

kommer en gezucht zullen wegvluchten.

- jesaja 51:11

Mag	het	zo	zijn	dat	wij	samen	met	Israël	de	beloofde	volheid	van	Zijn	zegeningen	mogen	
ontvangen,	als	wij	gewillig	komen,	met	onze	harten	vol	van	liefde	voor	de	Heer	en	Israël	om Gods 

Loofhuttenfeest te vieren in 2015.



LOOFHUTTENFEEST 
Ons programma is vol bijzondere activiteiten!

✡ FEESTELIJKE BIJEENKOMSTEN IN EEN GROTE SUKKAH (LOOFHUT) IN DE HINNOM VALLEI: 
Wij	hebben	het	unieke	voorrecht	om	het	Loofhuttenfeest	te	vieren	in	een	grote	Sukkah	in	de	historische	Hinnom-
vallei	aan	de	voet	van	de	berg	Sion.	Gedurende	de	bijeenkomsten	zult	u	misschien	een	herder	zien	rijden	op	zijn	
ezel	terwijl	hij	zijn	geiten	hoedt,	zoals	het	2000	jaar	geleden	gebeurde!	Tegelijkertijd	is	het	een	plaats	waar	in	de	
geschiedenis	van	Israël	kinderen	werden	geofferd	in	het	vuur	voor	de	god	Moloch.		Hoe	bijzonder	dat	de	Heer,	Die	
alleen	verlossing	bewerkt,	heeft	besloten	om	deze	vallei	te	gebruiken,	om	het	te	bevrijden	met	het	doel	deze	plek	
voor	te	bereiden	voor	de	terugkeer	van	de	Koning!	Waar	trommels	werden	gebruikt	om	het	gegil	van	kinderen	te	
overstemmen,	hebben	wij	nu	het	voorrecht	om	onze	lofprijzing	te	jubelen	om	de	Koning	der	koningen	te	prijzen.	
In	de	afgelopen	jaren	hebben	veel	voorbidders	in	deze	Vallei	gebeden	om	de	vloek	ongedaan	te	maken	en	een	
paar	jaar	geleden	zijn	er	vogels	teruggekeerd	als	een	teken	dat	de	vloek	is	opgeheven.

De	Heer	heeft	al	gedurende	enige	tijd	door	verschillende	profetische	stemmen	duidelijk	gemaakt	dat	deze	vallei	
Zijn	gekozen	plaats	zal	zijn	voor	een	eindtijd-uitstorting	van	Zijn	Geest.	We	hebben	een	voorproef	gehad	van	de	
heerlijke	aanwezigheid	van	de	Heer	tijdens	onze	samenkomsten	van	het	afgelopen	jaar.	Kom	en	voeg	u	bij	ons	
in	de	Hinnom-vallei	of	Tophet,	een	vallei	die	is	voorbereid	voor	de	Koning.	

Jesaja 30:33
Want Tofeth (Hinnomvallei) is van ouds bereid; ja, ook is hij voor de koning bereid; Hij heeft hem diep en 
wijd gemaakt, het vuur en hout van zijn brandstapel is veel; de adem des Heeren zal hem aansteken als 
een zwavelstroom.

Oh, dat dit het jaar mag zijn dat de adem van de Heer, als een zwavelstroom, een vuur zal ontsteken in 
Jeruzalem!

✡ DOOPDIENST BIJ QASR AL YAHUD	–		de	plaats	beschouwd	als	de	originele	locatie	plaats	waar	Jezus	werd	
gedoopt.
✡ BEZOEK AAN DE IDF, HET ISRAELISCHE LEGER	–	een	samen	zijn	 in	solidariteit	met	 Israëlische	 leger-
officieren	en	soldaten,	om	hen	van	onze	liefde	en	steun	te	betuigen	in	deze	moeilijke	tijden.
✡ BEZOEK AAN DE ZOUTE ZEE / DODE ZEE	–	breng	een	middag	door	op	de	laagste	plek	der	aarde,	ontspan	
in	het	mineraal	rijke	zoute	water	van	de	Dode	Zee.
✡ EEN SABBAT DOORBRENGEN IN GALILEA	–	verken	de	historische	plaatsen	in	het	gebied	waar	Jezus	meer	
dan	tweederde	van	Zijn	wonderen	volbracht	heeft.	
✡ GRANDIOZE HISTORISCHE MARS DOOR JERUZALEM		–	wij	voegen	ons	bij	de	natiën	en	duizenden	Israëli’s	
en	wij	lopen	door	de	straten	van	Jeruzalem	om	bemoediging,	troost	en	gaven	te	brengen	aan	haar	bewoners.	
✡ AVONDMAALBIJEENKOMST IN DE GRAFTUIN	–	opnieuw	hebben	wij	het	voorrecht	om	de	woorden	van	
waarheid	op	de	oude	houten	deur	die	naar	het	graf	leidt	te	vieren:	HIJ	IS	NIET	HIER,	HIJ	IS	OPGESTAAN!
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International Christian Zionist Center
P.O. Box 49063 
91490 Jerusalem, Israël

Telefoon: +972 (0)2 997 8808 
Fax: (0)2 997 1659
E-mailadres: iczc@iczc.org.il
Website: www.israelmybeloved.com

1.	 HUISVESTING	VAN	EEN	EZECHIËL	TEMPEL	MODEL	-	als	
belangrijk	onderdeel	van	“de	wederoprichting	van	alle	dingen”.

2.	 AUDITORIUM	EN	GEBEDSRUIMTEN	-	om	samen	te	komen	voor	
Lofprijzing,	Aanbidding,	Gebed	en	Onderwijs.	

3.	 TRAININGSSCHOOL	VOOR	AANBIDDERS	EN	STRIJDERS	-	waar	
de	“tien	uit	elke	natie”	zullen	worden	toegerust.

4.	 LOOFHUTTENFEESTAFDELING.
5.	 HANDELSCENTRUM	EN	SHOWROOM	VAN	ISRAËLISCHE	

PRODUCTEN	-	Gelegenheid	om	Israël	economisch	te	steunen	door	
middel	van	investeringen	in	bedrijven	en	de	import	van	Israëlische	
producten.

6.	 MEDIA	AFDELING	-	Communicatiecentrum	voor	een	
getrouwe	en	eerlijke	rapportage.	

7.	 PROFETISCH	EN	STRATEGISCH	FORUM	dat	Israëls	beste	
belangen	zoekt.

8.	 TENTOONSTELLINGSRUIMTE	-	Documentatie	over	het	
verloop	van	de	Joodse	geschiedenis	van	Abraham	tot	de	
glorieuze	toekomst	van	Israël	in	de	komende	dagen.

9.	 INTERNATIONAAL	RESTAURANT	-	Ontmoetingsplaats	
waar	men	een	aantal	van	de	meest	favoriete	internationale	
gerechten	kan	proeven.

10.	 ICZC-KANTOREN	EN	-VERBLIJVEN	voor	het	administratief	
beheer	van	deze	visie.

Israël Bank: 
ICZC-USA rekeningnummer 409-086193 

van de First International Bank,
10 Hillel Street, Branch 012, Jerusalem 94581, Israël

Swift code (= BIC): FIRBILIT XXX
IBAN-nummer: IL71 0310 1200 0000 0086 193

Over het International Christian Zionist Center
Het	Internationaal	Christen	Zionisten	Centrum	gelooft,	zoals	de	Bijbel	duidelijk	voorzegt,	dat	de	dag	zal	komen	waarin	alle	natiën	zich	tot	hun	
eigen	schade	en	oordeel	uiteindelijk	tegen	de	kleine	staat	Israël	zullen	keren.	Israël,	hun	eigen	beloofde	land,	waarin	na	eeuwen	van	verstrooiing	
het	volk	Israël	is	teruggekeerd.
Wanneer	dit	gebeurt,	zal	er	volgens	dezelfde	Bijbel	een	beweging onder	de	natiën	zijn	door	Gods	Heilige	Geest,	die	een	diepe	liefde	zal	doen	
ontbranden	in	de	harten	van	vele	niet-Joodse	gelovigen,	voor	het	Joodse	volk.	Zoals	de	Moabitische	heidense	vrouw	Ruth,	zullen	deze	Christenen	
worden	gegrepen	door	het	verlangen	om	hun	toekomst	en	lot	te	verbinden	aan	dat	van	het	volk	van	Israël,	ongeacht	de	kosten.	Zij	zullen	vanuit	
hun	hart	zeggen:	“Uw	God,	O	Israël,	is	onze	God,	en	uw	volk	zal	voortaan	ons	volk	zijn.”	(zie	Ruth	1:16).

Zoals	 Zacharia	 voorziet,	 zal	 dit	 een	wereldwijde	 beweging	 zijn,	 bestaande	 uit	 ware	 (niet-Joodse)	 gelovigen	 uit	 elke	 natie	 die	 hun	 lot	 willen	
verbinden	met	het	volk	van	Israël:

“Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een 
Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.” (Zach 8:23)

Het	lijkt	er	op,	bij	het	lezen	van	dit	vers,	dat	de	verhouding	van	dit	fenomeen	tien	tot	één	zal	zijn,	zodat	er	aan	het	einde,	wanneer	alle	volken	Israël	
verlaten	of	zich	tegen	Israël	hebben	gekeerd,	tien	keer	zoveel	niet-Joodse	vrienden	(ten	opzichte	van	het	aantal	Joden	in	Israël)	Israël	zullen	
komen	helpen.	Dit	zouden	dan	ongeveer	tussen	de	60	en	de	100	miljoen	gelovigen	kunnen	zijn,	gezien	de	te	verwachten	gestage	groei	van	de	
Israëlische	bevolking	voor	de	komende	jaren.

Het	zullen	deze	niet-Joodse	gelovigen	zijn	die	de	plaats	moeten	innemen	van	de	laatste	paar	naties	die	nu	Israël	nog	steunen,	wanneer	ook	
zij	uiteindelijk	onder	druk	van	de	wereld	zullen	bezwijken	om	niet	langer	te	doen	wat	goed	is	voor	Israël,	of	partij	voor	Israël	te	kiezen.	En	deze	
gelovigen	moeten	worden	onderricht	en	opgeleid,	niet	alleen	om	op	de	bres	te	staan	voor	Israël,	maar	ook	om	zoals	in	de	verzen	hierboven,	
volledig	met	Israël	te	gaan	en	staan,	in	daad	en	waarheid.

Onze	visie	is	dat	wij,	door	op	te	treden	als	moedercentrum	of	agentschap	in	Israël,	deze	niet-Joodse	beweging	van	gelovigen	kunnen	toerusten	
om	Israël	effectief	te	helpen	en	krachtig	bij	te	staan.	Wanneer	de	laatste	natie	uiteindelijk	bezwijkt	onder	de	internationale	druk,	zullen	wij,	met	
Gods	hulp,	de	verschrikkelijke	eenzaamheid	die	Israël	zal	overvallen,	moeten	opvullen,	door	letterlijk	met	liefdevolle	zorg	en	ondersteuning	Israël	
op	onze	schouders	te	nemen,	zoals	de	profeet	Jesaja	profeteert	in	Jesaja	60:1-12.

Om	dit	te	verwezenlijken,	is	er	het	plan	om	een	veelzijdig	centrum	op	te	zetten,	dat	zal	dienen	om	in	de	behoeften	te	voorzien	van	deze	wereld-
wijde	Christelijke	gemeenschap	van	niet-Joodse	gelovigen,	die	wensen	om	zich	in	deze	eindtijd	volledig	met	het	volk	Israël	te	identificeren.	Het	
Moedercentrum/Agentschap	zal	de	volgende	voorzieningen	bevatten:

Donaties kunnen worden overgemaakt 
naar het bankrekeningnummer van de 
ICZC in Israël, of u kunt een cheque 
sturen naar het hier rechtsboven 
staande adres, uitgeschreven voor het 
International Christian Zionist Center:




